
Obec Jaroměřice 
Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice 

tel. 461 327 813      e-mail: obecjaromerice@cmail.cz 

________________________________________________________________ 
 

U S N E S E N Í 
5. zasedání Zastupitelstva obce Jaroměřice 

konané dne 23. 1. 2023 od 17: 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích 

________________________________________________________________ 
 

 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje ověřovateli zápisu Martinu Továrkovou  
a Terezu Crhákovou, členy návrhové komise Radka Sekyru a Jana Zuzčáka. 
Usnesení č. 2023/5/1 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje předložený program jednání. 
Usnesení č. 2023/5/2 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva  
od posledního zasedání. 
Usnesení č. 2022/5/3 vzato na vědomí. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu výboru pro veřejný pořádek. 
Usnesení č. 2023/5/4 vzato na vědomí. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice ukládá starostce předávat veškeré podněty pro řešení 
stížností výboru pro veřejný pořádek. 
Usnesení č. 2023/5/5 uloženo. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí hospodaření obce za období 1-12/2022. 
Usnesení č. 2023/5/6 vzato na vědomí. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Dodatek č. 3 SoD č. 14/2015 s firmou Elektro-
Plošiny Zdeněk Schreiber. 
Usnesení č. 2023/5/7 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely p.č. 281/67 zahrada o výměře 64 m2 
manželům J** a V** H***. Kupní cena stanovena  
na 3 200 Kč, náklady na vklad smlouvy do KN hradí kupující. Starostka obce pověřena 
podpisem smlouvy.  
Usnesení č. 2023/5/8 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely p.č. 745/5 zahrada o výměře 25 m2 J** Z***. 
Kupní cena stanovena na 1 250 Kč, náklady na vklad smlouvy do KN hradí kupující. 
Starostka obce pověřena podpisem smlouvy. 
Usnesení č. 2023/5/9 bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí žádosti o pronájem obecního bytu. 
Usnesení č. 2023/5/10 vzato na vědomí. 
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Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nebytové prostory 
(budovu čp. 361) uzavřené s V** H*** dne 1. 2. 2020 
Usnesení č. 2023/5/11 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nebytové prostory 
(provozovna kadeřnictví) uzavřené s L** T*** dne 15. 6. 2007. 
Usnesení č. 2023/5/12 bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nebytové prostory 
(klubovna CŽP) uzavřené s Bc. V** V*** dne 30. 8. 2021. 
Usnesení č. 2023/5/13  bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost pana L** V*** o koupi pozemků  
pč. 3888 o výměře 52 m2, 3889 o výměře 35 m2 a 1221/2 o výměře 1516 m2.  Žádosti 
nebude vyhověno, obec nemá v úmyslu pozemky podávat, pouze pronajmout. 
Usnesení č. 2023/5/14  vzato na vědomí. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2807/59 ostatní plocha  
o výměře 28 m2. 
Usnesení č. 2023/5/15  bylo schváleno. 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 759/3  zahrada  
o výměře 133 m2. 
Usnesení č. 2023/5/16  bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem SVA a výstavní síně pro příměstský 
tábor konaný v termínu 14. 7. až 21. 7. 2023. 
Usnesení č. 2023/5/17   bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici obce Jaroměřice č. 1/2023 pro poskytování  
a účtování cestovních náhrad.  
Usnesení č. 2023/5/18   bylo schváleno. 

    

Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu se Směrnicí ZŠ pro poskytování a účtování 
cestovních náhrad. 
Usnesení č. 2023/5/19  bylo schváleno. 
 
Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje směrnici ZŠ Jaroměřice – Pracovně-lékařské 
služby. 
Usnesení č. 2023/5/20  bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice zrušuje směrnice ZŠ Jaroměřice – směrnice  
o poskytování příspěvků na další vzdělávání a Směrnice ředitele školy o vyplácení 
bolestného – malé úrazy žáků. 
Usnesení č. 2023/5/21  zrušuje se. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Odpisový plán ZŠ Jaroměřice pro rok 2023. 
Usnesení č. 2023/5/22  bylo schváleno. 
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Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje kalkulaci stravného ve školní jídelně  
pro rok 2023. 
Usnesení č. 2023/5/23  bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Darovací smlouvu mezi firmou Tempo Trans 
s.r.o., Knínice a ZŠ Jaroměřice na finanční dar ve výši 5 000 Kč. 
Usnesení č. 2023/5/24  bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje Výroční zprávu za rok 2022 o poskytování 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  
Usnesení č. 2023/5/25  bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice schvaluje firmu EkoCentrum Brno jako zhotovitele 
publikace o dějinách Jaroměřic. 
Usnesení č. 2023/5/26  bylo schváleno. 
 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu města Jevíčka o výkonu přenesené 
působnosti na úseku projednávání přestupků za rok 2022. 
Usnesení č. 2023/5/27  vzato na vědomí. 

 

Zastupitelstvo obce Jaroměřice bere na vědomí zprávu o investicích připravovaných  
pro osadu Nový Dvůr. 
Usnesení č. 2023/5/28  vzato na vědomí. 

 

 

 

 

 

Stanislav Kosík, v.r.    Mgr. Iveta Glocová, v.r. 

                             místostarosta               starostka obce 


